Sertifikaatin hakeminen
Sertifikaatti on tunnustus koko kunnalle nuorisovaltuustotoiminnan eteen tehdystä
työstä. Sertifikaatin hakemiseen toivotaan osallistettavan ja kuultavan kunnan
viranhaltijoita, päättäjiä sekä nuorisovaltuustoa. Hakemusten yhteyshenkilönä tulisi
kuitenkin toimia nuorisovaltuuston ohjaaja.

Hakuaika
Kunnat voivat hakea sertifikaattia hakukauden aikana. Vuonna 2022 on vain yksi
hakukausi (aiemmin hakukausia on ollut kaksi vuodessa), jonka ajankohta
ilmoitetaan myöhemmin. Sertifikaatti voidaan myöntää kerralla myös useammalle
kunnalle, jotka täyttävät myöntämiseen vaaditut kriteerit.

Myöntämisperusteet ja käsittely
Huom! Liittohallitus päätti kokouksessaan 13/2021 (26.9.2021) päivittää joitakin
kriteereistä. Päivitetyt kriteerit on merkitty alla olevaan listaukseen. Kriteerien
päivittäminen ei vaikuta jo voimassa oleviin sertifikaatteihin.
Jotta kunta voi saada sertifikaatin, kaikkien seuraavien ehtojen tulee täyttyä:
•

Nuorisovaltuusto on kunnanhallituksen asettama.

•

Nuorisovaltuustolla on toimintasääntö.

•

Nuorisovaltuusto on saanut perehdytystä toimintaansa kauden alkaessa.

•

Nuorisovaltuustolla on lautakuntaedustaja kaikissa lautakunnissa (poislukien
vaali- ja tarkastuslautakunta).

•

Nuorisovaltuusto on edustettuna kunnanvaltuustossa (valtuustoedustaja).

•

Nuorisovaltuustolla on suora aloiteoikeus kunnanvaltuustoon (ei
kuntalaisaloite). (Kriteeriä päivitetty 26.9.2021)

•

Nuorisovaltuustolla on riittävät resurssit toimintansa pyörittämiseen.
(Kriteeriä päivitetty 26.9.2021)

•

Kunta viestii nettisivuillaan nuorisovaltuuston ajantasaisista kuulumisista,
kokoonpanosta, esityslistoista ja pöytäkirjoista sekä nuorisovaltuuston sekä
ohjaajan yhteystiedoista. (Kriteeriä päivitetty 26.9.2021)

•

Nuorisovaltuusto on osallistunut sertifikaatin hakemiseen ja toimittaa
lausunnon, josta käy ilmi, kuinka nuorisovaltuusto kokee voivansa vaikuttaa
kunnassa.

Lisäksi vähintään kolmen seuraavista ehdoista tulee täyttyä:
•

Nuorisovaltuustolla on kummivaltuutettu tai muu vastaava rakenne, joka
vahvistaa yhteistyötä kunnallisten luottamushenkilöiden kanssa.

•

Kunta on sitoutunut maksamaan nuorisovaltuutettujen jäsenyydet Suomen
Nuorisovaltuustojen Liitto ry:ssä.

•

Nuorisovaltuustolla on edustuspaikka kunnanhallituksen kokouksissa.

•

Kunta mahdollistaa yhteistyön kunnan muiden toimijoiden kanssa.

•

Kunnan eri virkahenkilöt tekevät yhteistyötä nuorisovaltuuston kanssa
esimerkiksi tuomalla nuvan kokouksiin tietoa toimialan ajankohtaisista
asioista tai pitämällä kyselytunteja. (Kriteeriä päivitetty 26.9.2021)

•

Kunnanhallitus pyytää nuorisovaltuustolta lausuntoja lapsia ja nuoria
koskevista asioista.

•

Piirin antama puoltolause.

•

Muu kunnan mahdollistama nuorisovaltuustomyönteinen toiminta.

Hakemukset käsittelevät nuorisovaltuustotuesta vastaava hallituksen jäsen sekä
osallisuusasiantuntija. Hakemukset pisteytetään hyödyntäen hakemuksessa olevia
tietoja, nuorisovaltuustoselvitystä, kuntien maksamia jäsenmaksuja sekä
mahdollista piirin puoltolausetta. Sertifikaatin myöntämisestä päättää Suomen
Nuorisovaltuustojen Liitto ry:n liittohallitus. Syksyn sertifikaattien haku käsitellään
marraskuussa liittohallituksen kokouksessa.

Nuorisovaltuuston lausunto
Hakemuksessa kuntia pyydetään toimittamaan liitteenä nuorisovaltuuston lausunto.
Tämä on yksi ehto, jotta nuorisovaltuustomyönteinen kunta -sertifikaatti voidaan
myöntää. Lausunnon tulee vastata seuraaviin kysymyksiin:
•

Ketkä ovat osallistuneet nuorisovaltuuston lausunnon tekemiseen?

•

Ovatko nuorisovaltuuston toimintaresurssit riittäviä?

•

Millaiset puitteet nuorisovaltuustolla on toimintansa pyörittämiseen,
esimerkiksi toimintavarat, ohjaaja ja kokoustilamahdollisuus

•

Koetteko voivanne vaikuttaa kunnassa?

•

Maksetaanko kunnassanne nuorisovaltuutetuille kokouspalkkioita ja/tai
matkakulukorvausta? Jos ei, niin miksi?

Valvonta ja seuranta
Valvontaa ja jälkiseurantaa toteutetaan vuosittain toteutettavan
nuorisovaltuustoselvityksen yhteydessä. Mikäli kunnan epäillään rikkoneen
kriteerien vaatimuksia, liittohallitus voi päätöksellään katkaista sertifikaatin
voimassaolon kesken kauden. Sertifikaattikauden päättyessä kunnan kanssa
käydään neuvottelut, joissa käydään läpi esimerkiksi sertifikaattiin kohdistuvia
mahdollisia muutoksia.

